
UCHWAŁA NR ..............................
Rady Miasta Gdyni

z dnia .............................. 2014 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zmianami1)) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 
647 z późn. zmianami2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przystępuje się do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gdyni, uchwalonego uchwałą nr XVII/400/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 roku, zmienionego 
uchwałą nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 roku. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 roku, poz. 645, poz. 1318. 
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 roku, poz. 951, poz. 1445, z 2013 roku, poz. 21, poz. 405, poz. 

1238.
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UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia br. Rada Miasta Gdyni uchwaliła zmianę - aktualizację Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Studium sporządzane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i służy określeniu zasad długoterminowej
polityki przestrzennej gminy.

Część zapisów Studium dotyczących kierunków polityki przestrzennej w zakresie ogrodów działkowych,
mówiących o przekształceniach ogrodów działkowych, wywołała wątpliwości wśród działkowców, ponieważ
zapisy te zostały zinterpretowane jako zamiar likwidacji ogrodów. Procesy przekształceń ogrodów działkowych
dotyczyły jak dotąd i nadal dotyczyć będą jedynie obszarów, na których nastąpiła faktyczna zmiana ich
charakteru lub w sytuacji istotnego ograniczenia ich dotychczasowej funkcji. Do czasu wykorzystywania
ogrodów przez działkowców zgodnie z ich przeznaczeniem, w formie zielonych terenów rekreacyjnych, brak jest
uzasadnienia dla takich przekształceń.

Uzasadniona jest weryfikacja zapisów Studium dotyczących kierunków polityki przestrzennej w zakresie
zielonych terenów otwartych i ogrodówdziałkowych, tak aby nie budzić watpliwości co do intencjiwładz miasta.

Zatwierdzenie Studium po jego aktualizacji nastąpi odrębną uchwałą, po uzyskaniu niezbędnych opinii
i uzgodnień oraz przeprowadzeniu czynności formalnych określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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